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Plats och tid

KS-salen kl. 09:00–12:45

Ledamöter

Ewa Arvidsson (S), Ordförande
Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande
Anette Andersson (S), §§ 125-136, 138-140, 142-143
Hussam Hawarne (V)
Lotta Robertsson Harén (MP)
Johan Bengtsson (M), 2.e vice ordförande
Lillemor Hårdstedt (KD)
Anne Kaye (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ulla Pettersson (S), ersätter Anette Andersson (S) §§ 137, 141, 144-148
Maria Askeland (C), ersätter Anne Sörqvist (C)

Ersättare

Hassan Dalo (S), §§ 125-134, 138-140, 142-143
Ulla Pettersson (S), §§ 125-136, 138-140, 142-143
Mariann Pettersen (S), §§ 125-136, 138-140, 142-143
Monica Kristoffersson (S)
Susanne Carlsson (SD)

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Paragrafer

125–141
och 143–
148

Pierre Carroz

Ordförande

Ewa Arvidsson

Justerare

Rolf Lindström

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Övriga deltagare

Justerare

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef
Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef
Pierre Carroz, nämndsekreterare
Eva Larsson, controller, §§ 125-133
Joacim Dahlman, enhetschef, § 134
Daniel Berglöv, tillståndshandläggare, §§ 138-140
Yvonne Pettersson, tillståndshandläggare, §§ 138-140
Kristin Svensson, socialsekreterare, § 142
Lena Björk, verksamhetsutvecklare, § 143
Inger Bergh, verksamhetsutvecklare, § 143
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VAN § 125 Val av justerare
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Rolf Lindström (S) väljs att justera dagens protokoll.
__________

VAN § 126 Godkännande av ärendelista
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/71

VAN § 127 Ekonomisk uppföljning
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen i rapporten Ekonomisk
prognos augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter augusti månad
på -7 000 tusen kronor (tkr). Det prognostiserade underskottet hänförs främst till ökade
kostnader avseende försörjningsstöd. Ökningen kan främst härledas till personer som
efter avslutat etablering via arbetsförmedlingen ännu inte är självförsörjande. Åmåls
kommun har tagit emot en stor andel nyanlända under åren 2014 till 2016 och många
av dessa personer kommer under 2019 att avsluta etableringsuppdraget och då övergår
ansvaret till kommunen. Arbetet med att förbereda och skapa förutsättningar för
personer med försörjningsstöd till egen försörjning måste intensifieras och är en av
kommunens viktigaste uppgift framöver.
Gällande flyktingverksamhet visar prognosen ett underskott på -10 900 tkr. Det är
främst verksamheter inom tidigare integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som
ej är finansierade inom budgetram. Det årliga schablonbidraget från migrationsverket
minskar på grund av minskat antal mottagna flyktingar, men i många fall kvarstår
kostnaderna. De avsatta migrationsmedlen finansierar underskottet men kommer inte
att kunna finansiera de behov som finns framledes. Stora anpassningar i verksamheten
skedde under 2018 för att minska belastningen på de avsatta migrationsmedlen, detta
måste fortsätta under 2019. En ökning av budgetram kommer att krävas framöver för
exempelvis SFI och vuxenutbildningen för att kunna klara det lagstadgade uppdraget.
Ett arbete pågår inom förvaltningen att anpassa verksamheten till minskade
flyktingmedel, det kan komma att påverka prognosen.

Beslutsunderlag
- Ekonomisk prognos augusti 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar
informationen i rapporten Ekonomisk prognos augusti 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/173

VAN § 128 Delårsrappport/verksamhetsberättelse
tertial 2
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för tertial 2
2019.

Sammanfattning av ärendet
I verksamhetsberättelsen för tertial 2 2019 beskrivs välfärds- och
arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag, hur verksamheten är organiserad, viktiga
händelser under året samt nyckeltal. De av välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
beslutade inriktningsmålen för 2019 har följts upp.
Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redovisar verksamhetsberättelsen 2019 tertial 2.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad 16 september 2019
- Verksamhetsberättelse tertial 2 2019 VAN
- Bilaga Grunduppdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
verksamhetsberättelsen för tertial 2 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Jan-Erik Samuelsson
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/154

VAN § 129 Avgifter inom välfärds- och
arbetsmarknadens verksamhet 2020
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa
instans
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag på avgifter för hemtjänst, hemsjukvård
samt avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt följande:
Äldre och handikappomsorg
Hemtjänst

275 kr/tim

Ingår i maxtaxan

Hemsjukvård
Ett besök under 1 månad
260 kr/mån
Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån
Avgift för utprovning
av hjälpmedel

Ingår i maxtaxan

100 kr/utprovningstillfälle

Ingår ej i maxtaxan

Trygghetstelefon ordinärt
boende

285 kr/mån

Ingår i maxtaxan

Avgift för ledsagning

125 kr/tillfälle

Ingår i maxtaxan

Avgift för dagrehab

45 kr/tillfälle

Behandlingsavgiften
ingår i maxtaxan

Korttidsboende

115 kr/dygn

Vårdavgiften ingår
i maxtaxan

Måltidskostnader tillkommer för dagrehab och korttidsboende, dessa fastställs av
kommunstyrelsen.
Stöd och funktion

Justerare

Måltider i gruppbostad
(alla måltider i boendet
frukost-lunch-mellanmål
och middag, inklusive
förbrukningsartiklar som
tvål och papper)

2 230 kr/mån
Avdrag 40 kr/dag för de
måltider som intas på dagcenter och med 80 kr vid
bortavaro ett helt dygn.

Resor i boendet med
enhetens bil

17 kr/mil och person

Ej knutet till prisbasbeloppet

Avgift måltider på
korttidsboendet/FSO

ålder 0 – 7 år
ålder 8 år och äldre

65 kr
95 kr

Utdragsbestyrkande
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Frukost
Mellanmål
Lunch

15 kr FSO
15 kr FSO
45 kr FSO (vid skollov)

Individ- och familjeomsorgen
Familjerådgivning

100 kr/besök 4 gånger
därefter fritt under
samma behandlingsperiod

Egenavgift för vistelse på
behandlingshem

110 kr/dygn

Följer gemensamt
avtal med
Dalslandskommunerna

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde +
egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den
enskilde har egen varaktig inkomst).
Arbete och vuxnas lärande
Yttre hemtjänst
Snöskottning framför entré

100 kr/tillfälle

Snöskottning utanför garage

100 kr/tillfälle

Transport av trädgårdsavfall

205 kr/tillfälle

- tillkommer personaltid

100 kr/timme och person

Övriga insatser:
Gräsklippning mm

100 kr/timme och person

Yttre hemtjänst syftar till att ta hand om trädgårdsarbete och snöröjning åt pensionärer
med egna hus och tomter i Åmåls kommun.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga avgifter ovan om inte anges följer prisbasbeloppet. Detta innebär att
kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. Garantipensionen
är den grundpension som betalas ut till de pensionärer som har lägst inkomst.
Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill säga
förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till prisbasbeloppets
storlek och justeras i samband med förändringar av detta.
Prisbasbeloppet har för år 2020 beräknats till 47 300 kronor. Det innebär att
prisbasbeloppet är 800 kronor högre än prisbasbeloppet år 2019.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson, daterad 14 augusti 2019
- Protokollsutdrag VAN AU §140 daterat 12 september 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att anta förslag på avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt
avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/155

VAN § 130 Investeringsbudget 2020
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner välfärds- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till investeringsbudget för år 2020 uppgående till
4 290 000 kronor samt investeringsplan för åren 2021 – 2023.

Sammanfattning av ärendet
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till investeringsbudget för år 2020
samt investeringsplan för åren 2021 – 2023 framgår av bilaga ”Investeringsbudget
2020 samt plan för åren 2021 - 2023 VAN”.
Investeringskalkyl upprättas enligt kommunens investeringsregler för två
investeringsprojekt



IT-investering
Bilbokningssystem

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad 29 augusti 2019
- Bilaga Investeringsäskande 2020 och plan för 2021 - 2023
- Protokollsutdrag VAN AU §141 daterat 12 september 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att
godkänna välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till investeringsbudget
för år 2020 uppgående till 4 290 000 kronor samt investeringsplan för åren 2021 –
2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Jan-Erik Samuelsson
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/161

VAN § 131 Investeringskalkyler 2020
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande investeringskalkyler för
2020 enligt bilagor:
Ansvarsenhet

Investering

Belopp (tkr)

Gemensam verksamhet

IT-investeringar enligt plan

650

Enheten för arbete och utveckling

Bilbokningssystem

340

Sammanfattning av ärendet
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram två investeringskalkyler för
investeringar avseende år 2020.
Av investeringskalkylen ska, förutom investeringsutgiften, även framgå vilka
ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten
(driftbudgeten) mellan åren 2021 – 2023 och motivering/behov av investeringen. Två
investeringskalkyler har upprättats för år 2020.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad 29 augusti 2019
- Bilaga 1 Investeringskalkyl IT-investeringar
- Bilaga 2 investeringskalkyl bilbokningssystem
- Protokollsutdrag VAN AU §142 daterat 12 september 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att
godkänna de föreslagna investeringskalkyler för 2020 enligt bilagor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Jan-Erik Samuelsson
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/160

VAN § 132 Driftbudget 2020
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2020
uppgående till 366 543 000 kronor, vilket motsvarar budgetutskottets preliminära ram.

Sammanfattning av ärendet
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag för år 2020 i enlighet
med budgetutskottets preliminära budgetram.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson, daterad 2019-09-02
- Bilaga driftbudget 2020 välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen.
- Protokollsutdrag VAN AU §143 daterat 12 september 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att
godkänna förslag till driftbudget för år 2020 uppgående till 366 543 000 kronor, vilket
motsvarar budgetutskottets preliminära ram.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Jan-Erik Samuelsson
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/159

VAN § 133 Verksamhetsplan 2020
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål
för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan
för år 2020.
Verksamhetsplan finns för att styra och följa upp verksamheten och ekonomin. Den
utgår från de strategiska utvecklingsområdena för mandatperioden och siktar mot
Åmåls vision och en hållbar utveckling. Verksamhetsplanen innehåller nämndens
övergripande och styrande mål - inriktningsmål samt nyckeltal. Planen innehåller också
ekonomi och kvalitetsarbete.
Verksamhetsplanen är även ett dokument som gör det möjligt att utveckla och följa upp
verksamheten. Tillsammans med ledningssystem genom kvalitets och
patientsäkerhetsarbetet utgör verksamhetsplanen grunden för de uppdrag som nämnden
ger verksamheten. Verksamhetsplan 2020 utgår från välfärds- och
arbetsmarknadsnämndens politiska intentioner och de givna ekonomiska
förutsättningarna.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson, daterad 2 september 2019
- Bilaga verksamhetsplan 2020.
- Protokollsutdrag VAN AU §144 daterat 12 september 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta
verksamhetsplan inklusive inriktningsmål för år 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef
Kommunrevisionen, beslut samt bilaga/handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26

14 (29)

Dnr VAN 2019/177

VAN § 134 Revidering av riktlinjerna för lönebidrag
till föreningar
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för bidrag till
lönebidragsanställning i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förändrade ekonomiska förutsättningar har lett till att förvaltningen föreslagit en
minskad budget gällande lönebidrag till föreningar. Därför behöver riktlinjer revideras
för att anpassa framtida förutsättningar till ny budgetram.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 23 september 2019 från enhetschef Per Lundin
- Policy för bidrag till lönebidragsanställning daterad 7 maj 2013

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden reviderar
riktlinjerna för bidrag till lönebidragsanställning i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/180

VAN § 135 Information: Uppdrag om plan för ökad
andel invånare i egen försörjning i Åmåls kommun
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen om Utvecklingsjobb
Åmål och beslutar att sammanträda tisdag den 1 oktober 2019 klockan 8.30 för att
besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om Utvecklingsjobb Åmål.
Åmåls kommun står inför både en social och ekonomisk utmaning på grund av en
mycket hög kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd. En plan med kraftfulla
åtgärder behövs för att bryta utvecklingen.
Ärendet har beretts via ett nämndöverskridande arbete och kommunstyrelsen beslutade
den 11 september 2019 att uppdra till kommunledningskontoret att skyndsamt, i
samverkan med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, ta fram en plan för att
minska Åmåls kommuns kostnader för ekonomiskt bistånd.
Då välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter rörande
ekonomiskt bistånd aviserar ordföranden ett nämnden kommer att sammankallas till ett
extra sammanträde inom kort för att besluta i ärendet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2019 från verksamhetsutvecklare
- Bilaga statistik
- Kommunstyrelsens beslut KS §192 daterat 11 september 2019
- Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2019 från kommunchef
- Bilaga förändringsplan, utvecklingsjobb Åmål

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar
informationen om Utvecklingsjobb Åmål och beslutar att sammanträda tisdag den 1
oktober 2019 klockan 8.30 för att besluta i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/181

VAN § 136 Information: Uppdrag om utredning
gällande arbetslöshetssituationen i Åmåls
kommun
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 att uppdra till
kommunledningskontoret att, i samverkan med välfärds- och
arbetsmarknadsförvaltningen, utreda arbetslöshetssituationen i kommunen.
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen före mars månads utgång 2020.
Arbetslösheten i Åmåls kommun har varit hög under lång tid. Oberoende av konjunktur
har den varit markant högre än i riket och regionen. Åmåls kommun har den högsta
öppna arbetslösheten och näst högsta ungdomsarbetslösheten i Västra Götalands län.
Under perioden 2014-2017 sjönk arbetslösheten i riket och regionen, samtidigt som den
ökade i Åmåls kommun. Arbetsförmedlingens aktuella prognoser visar att
arbetslösheten i riket förväntas öka ytterligare under hösten 2019 och under 2020.
Dessa sakförhållanden är naturligtvis kända för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens förvaltning. Det är dock angeläget att i en fördjupad utredning
utreda och analysera orsakerna till varför arbetslössituationen i Åmåls kommun så
tydligt skiljer ut sig från den nära omvärlden. Orsaker till den långvariga
arbetslöshetssituationen bör lyftas fram och tydliggöras liksom förklaringsmodeller och
arbetslöshetens olika beståndsdelar. Utredningens resultat och slutsatser bör ligga till
grund för ett samordnat utvecklings- och förändringsarbete i syfte att minska
arbetslösheten på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut KS §191 daterat 11 september 2019
- Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2019 från verksamhetsutvecklare
- Bilaga statistik

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar
informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/168

VAN § 137 Bidrag vid dubbelt boende med särskild
inkomstprövning
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att införa bidrag vid dubbelt boende
vid inflyttning till särskilt boende med särskild inkomstprövning. Beslutet gäller från
januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under många år erbjudit bidrag vid dubbelt boende vid inflyttning till
särskilt boende.
Bidraget har beviljats efter en särskilt ansökan. Bidraget har beviljats för maximalt tre
månader, från ÅKAB till ÅKAB maximalt en månad. Det för att underlätta att
avyttra/säga upp sin bostad då man beviljats särskilt boende.
Den nuvarande modellen kan ha en gynnsam effekt för snabbare inflyttning efter beslut
om särskilt boende. Målgruppen är för närvarande bred och har inkluderat de med låga
såväl höga inkomster. För att säkerställa att bidraget framledes riktas till de grupper
som har störst behov och de med låga inkomster behöver bidraget inkomstprövas. I
inkomstprövningen finns även en ekonomisk aspekt för förvaltningen.
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ska verka för att äldre människor ska leva och
bo självständigt under trygga förhållanden, ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra. Bidrag vid inflyttning till särskilt boende underlättar processen
för den enskilde med sämre ekonomiska förhållanden vid inflyttning till särskilt boende
och att drabbas av en oskälig ekonomisk situation. Modellen bidrar även till en god
ekonomisk hushållning av förvaltningens samlade resurser.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2019 från biträdande förvaltningschef Kenneth
Bramberg
- Protokollsutdrag VAN AU §139 daterat 12 september 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att införa
bidrag vid dubbelt boende vid inflyttning till särskilt boende med särskild
inkomstprövning. Beslutet gäller från januari 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/170

VAN § 138 Ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd, Ceylan Steak House
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds-och arbetsmarknadsnämnden beviljar Abdulah Kama stadigvarande tillstånd
att få servera starköl, vin, AJA- och spritdrycker till allmänheten i Ceylan Steak House,
Åmål, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.
Servering får ske i serveringslokaler, uteservering och innergård året runt, söndagtorsdag klockan 11.00-01.00 och fredag, lördag samt dag före helgdag klockan 11.0002.00.
Följande gäller också i och utanför lokalerna: ljud från verksamheten får inte orsaka
buller hos närliggande bostäder (gäller med stängda dörrar och fönster) som överstiger
riktvärdena enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. (FoHMFS
2014:13).

Sammanfattning av ärendet
Abdulah Kama har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om
att servera alkoholdrycker vid rubricerat serveringsställe.
Verksamheten skall bedrivas som restaurang med köttinriktade rätter med följande
öppettider, söndag-torsdag klockan 11:00-01:00 och fredag-lördag samt dag före
helgdag klockan 11:00-02:00. Det kommer serveras olika förrätter, huvudrätter och
efterrätter i tillräcklig utsträckning.
Sökanden har genomfört kunskapsprov i alkohollagstiftningen med godkänt resultat.
Remissyttrande har inkommit från Polismyndigheten i Fyrbodal, Åmåls miljökontor
och Åmåls räddningstjänst. Ingen remissinstans hade något att erinra gällande ansökan.
Abdulah Kama driver idag en pizzeria med serveringstillstånd i lokalen bredvid, det har
inte framkommit oegentligheter avseende alkoholserveringen i denna restaurang.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2019 från tillståndshandläggare Daniel Berglöv
- Protokollsutdrag VAN AU §136 daterat 12 september 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att
bevilja Abdulah Kama stadigvarande serveringstillstånd enligt tillståndshandläggarens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet
__________
Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/169

VAN § 139 Åtgärd avseende tillstånd att servera
alkoholdrycker på Harrys Åmål
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela en varning enligt 9 kap 18 §
alkohollagen för Restaurangbolaget i Åmål AB då överträdelse har skett vad avser att
följa de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Dessa överträdelser har skett flera gånger vilket medför att en erinran inte är tillräcklig.
Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten. Anvisning hur man överklagar bifogas.

Sammanfattning av ärendet
Restaurangbolaget i Åmål AB har meddelats tillstånd att servera starköl vin
spritdrycker AJA-drycker vid Harrys Åmål, Åmål den 4 maj 2018. Dalsland & Säffles
Alkohol- och Tobaksenhet har fått anledning att utreda huruvida
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622)
samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, varning eller återkallelse av tillstånd
är aktuell.
Harrys Åmål är Åmåls största ungdomsställe med dans, regelbundna livespelningar och
musikunderhållning. Serveringslokalerna är stora med flera barer samt en uteservering
som sträcker sig längs huskroppen mot Vänern. Det finns ett stort restaurangkök intill
den största baren. Vid de kvällar med uppträdande eller disco är lokalen nedsläckt till
viss del, främst vid dansgolvet.
Restaurangbolaget i Åmål AB har tidigare tilldelats en erinran enligt 9 kap 17 §
alkohollagen för Restaurangbolaget i Åmål AB, då överträdelse har skett vad avser att
följa de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (Delegationsbeslut daterat 20 maj 2019,
VAN 2019/101). Syftet med erinran är att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att
rätta till de förhållanden som har föranlett erinran.
Vid beslutet om erinran gällde denna förutsättning för serveringsstället:


Om det skulle uppkomma nya oegentligheter eller att det givna polistillståndet
dras tillbaka, ska en ny utredning startas. Då görs en ny bedömning avseende
det stadigvarande serveringstillståndet utifrån alkohollagen.

Då det vid flera tillfällen rapporterats om problemen av polisen som varit på stället och
som redovisat anmärkningar, är det rimligt att denna gång besluta om varning enligt 9
kap 18 § alkohollagen. Tillståndshavaren har den 21 maj 2019 fått en erinran och getts
möjlighet att rätta till de oegentligheter som då uppmärksammats.
Det kan inte uteslutas att det varit flera minderåriga på stället och som också blivit
serverade eftersom det inte vid de tillsynsbesök som gjorts inte någon gång varit någon
legitimationskontroll av gästerna i stora baren. Nu har det åter visat sig vara flera
anmärkningar vid polisens tillsyn vilka läggs till den erinran som tidigare meddelats
och det är allvarliga förseelser gentemot alkohollagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26

20 (29)

Välfärds- och Arbetsmarknadsnämnden föreslås med anledning av ovanstående
meddela en varning enligt 9 kap 17 § alkohollagen med hänvisning till att detta inte är
någon engångsföreteelse.

Beslutsunderlag
- Utredning daterad 28 augusti 2019 från tillståndshandläggare Daniel Berglöv
- Protokollsutdrag VAN §83 daterat 22 maj 2019, erinran Harrys
- Protokollsutdrag VAN AU §137 daterat 12 september 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela
en varning enligt 9 kap 18 § alkohollagen för Restaurangbolaget i Åmål AB då
överträdelse har skett vad avser att följa de bestämmelser som gäller för servering
enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/171

VAN § 140 Taxa 2020 enligt alkohollagen
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande
produkter (LTLP 2018:2088)
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa
instans
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta oförändrad
taxa för 2020 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter
(LTLP 2018:2088).

Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende
alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088).
Under 2019 har förändringar skett i tobakslagen och liknande produkter som medför
tillstånd för tobaksförsäljning istället för anmälan. Säljer man bara e-cigaretter så gäller
fortfarande bara anmälan, trots att dessa ingår i tobakslagen och som avser "liknande
produkter" tillsammans med vattenpipor, snus med mera. Den nya tobakslagen medför
en mer omfattande administration, där vandelsprövning och ekonomisk prövning
likvärdig ansökan om serveringstillstånd är nödvändig.
Taxeförändringar som gjordes 2019 avseende ansökan enligt tobakslagen och liknande
produkter, påverkar även tillsynsavgift för e-cigaretter med påfyllnadsbehållare samt
folköl. Övriga taxor som kommunerna beslutade under 2019 föreslås vara oförändrade
under 2020.

Beslutsunderlag
- Förslag om taxor 2020 daterat 26 augusti 2019 från Dalsland & Säffles Alkohol- och
Tobaksenhet
- Protokollsutdrag VAN AU §138 daterat 12 september 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att anta oförändrad taxa för 2020 enligt alkohollagen (2010:1622)
samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VON 2018/132

VAN § 141 Samarbetsprojekt inom äldrevården
med Dunhuang stad, Kina
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avsluta projektet Euphoriaimprovement of the wellbeing of the elderly i februari 2020.

Sammanfattning av ärendet
I ett års tid har två av äldreomsorgens äldreboenden samarbetat med ett äldreboende i
Dunhuang Kina inom ramen för projektet Euphoria-improvement of the wellbeing of
the elderly. Projektet är finansierat via Sida och handläggs av ICLD-internationellt
centrum för lokal demokrati, via deras program för kommunala partnerskap. Under
2019 har en rad lyckade aktiviteter skett i de båda städerna.
Bland annat genomfördes en utbildnings/inspirationsdag om digitalisering och
välfärdsteknik den 16 maj på Karlbergsgymnasiet för anställda inom Välfärd och
arbetsmarknadsförvaltningen. Cirka 300 deltog på utbildningen. Projektgruppen i Åmål
har arbetat tätt tillsammans med den välfärdsgrupp bestående av chefer inom välfärdsoch arbetsmarknadsförvaltningen som fått i uppgift att arbeta med digitalisering och
välfärdsteknik inom förvaltningen. I Dunhuang har personal på äldreboendet
kompetensutvecklats inom etik och välfärdsteknik, boende och anhöriga har fått
information om projektets syfte och mål samt information om hur man kan arbeta med
trygghet och delaktighet med hjälp av välfärdsteknik.
Diskussioner pågår kring det internationella arbetet och samarbetet med Kina vilket
påverkar förutsättningarna för genomförandet av projektet Euphoria som planerat.
Därför föreslås att projektet avslutas redan i februari 2020, istället för vid årsskiftet
2021.
Aktiviteter som planerats under år 1, det vill säga under 2019 kommer att genomföras
enligt tidigare avtal med ICLD och Dunhuang. Aktiviteter som kommer att genomföras
innan årsskiftet är kompetensutveckling för personal på Solsäter och Adolfsberg och en
delegation besöker Dunhuang i november.
Projektet har fungerat enligt plan och alla delmål kommer att vara uppnådda innan
årsskiftet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 12 september 2019
- Protokollsutdrag VAN AU §145 daterat 12 september 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avsluta
projektet Euphoria-improvement of the wellbeing of the elderly i februari 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer propostion på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Beslutet skickas till
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Verksamhetsansvarig internationella frågor Anna Lundin
Styrgruppen för internationellt arbete
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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VAN § 143 Information framtidens
vårdinformationsmiljöer
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Lena Björk och Inger Bergh informerar nämnden om
Framtidens vårdinformationsmiljöer FVM.
Framtidens vårdinformationsmiljöer FVM är Västra Götalandsregionens (VGR)
viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande strategier för att
utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt
förändringsprogram som ska vara helt genomfört under 2023.
Framtidens vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan VGR och de 49
kommunerna i Västra Götaland som i olika grad kommer att använda Millennium.
Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta
behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid.

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämndens noterar
informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/152

VAN § 144 Information: Återrapportering om
ansökan AMIF-medel
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 28 augusti 2019 att ge välfärdsoch arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om ett treårigt projekt från
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).
Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redovisar ansökan som skickades in till AMIF
den 16 september 2019.

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar
informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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Dnr VAN 2019/137

VAN § 145 Information: Återrapportering om ESFansökan
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 28 augusti 2019 om en
projektansökan till Europeiska socialfonden. Projektet ska bidra till att få ungdomar
som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning eller
närmare arbetsmarknaden.
Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redovisar ansökan i sin helhet.

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar
informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden besöutar enligt detta.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26
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VAN § 146 Information/meddelande
Sammanfattning av ärendet
Nämnden informeras om kanslienhetens årliga politikerenkät.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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VAN § 147 Rapportering av delegeringsbeslut
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL ***

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut rapporteras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Serveringstillstånd för perioden 1 till 31 augusti 2019
Försörjningsstöd för perioden 1 till 31 augusti 2019
Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 31 augusti 2019
Bistånd för perioden 1 juli till 31 augusti 2019
Familjerätt/familjehem för perioden 1 juli till 31 augusti 2019
Barn och familj för perioden 1 juli till 31 augusti 2019
Vuxengrupp för perioden 1 juli till 31 augusti 2019
Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 31 augusti 2019
Delegationsbeslut om tillsättning av anställning daterat 23 augusti 2019
Delegationsbeslut om tillsättning av anställning daterat 17 september 2019

__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26

29 (29)

VAN § 148 Rapportering av domar
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL ***

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar.

Sammanfattning av ärendet
Följande domar rapporteras:
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 3 september 2019 gällande bistånd
enligt socialtjänsten.
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 13 september 2019 gällande bistånd
enligt socialtjänsten.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

